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Alapelvek

A kerámia- és a természetes kőburkolat hosszú élettar-
tama szempontjából elsődleges, hogy a megfelelő fugázó  
anyagot válasszuk. Ezeket a burkolatokat olyan mechanikai 
terhelés éri, amit a fugázóhabarcsnak - az adott burkolat 
használati módjától függetlenül - hosszú időtartamon keresz-
tül minden károsodás nélkül el kell viselnie.

Már a tervezés időszakában elemezni kell, hogy a használat 
során milyen terhelés éri majd a burkolandó és kifugázandó 
felületet. Így elkerülhetjük a fugázó anyag helytelen kiválasz-
tásából adódó későbbi károsodásokat.

Ügyeljen a következőkre:

Közlekedés által okozot terhelés  
(teherautók, gyalogosok, stb.) miatti 
fugakopás

Vegyi terhelés 
(savak/lúgok)

A járdaszerkezet 
hőmérsékletingadozásból adódó  
dilatációja

Tisztítás módja  (pl.: magasnyomás) és 
időtartama

Burkolóanyag (természetes kövek, 
kerámia, stb.)

Fugázás helyszíne (víz alatt, ivóvíztar-
tályok, stb.)

Fuga szélessége, mélysége, színe

Járólap

Természetes kő

Flaszter

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

A számos, különböző igényt figyelembe véve különleges fugázó anyagokat fejlesztettünk ki,
melyek tulajdonságait a következő oldalakon részletezzük. 



Fugázóhabarcs víz- és savterhelésre, ipari
alkalmazásra, kerámia- és térburkolatra

16

2

Alapelvek

A fugázó anyagoknak úgyanúgy, mint az ágyazóhabar-
csoknak bizonyos követelményrendszernek meg kell felel-
niük.
Az európai DIN EN 13888 szabvány (ill. az 13007. ISO 
norma 3. része) tartalmazza és pontosan meghatározza 
ezeket a követelményeket.

A DIN EN 13888 szabvány szerint a cement alapú fugázó 
anyagok CG, a műgyanta alapú fugázó anyagok pedig RG 
jelzést kapnak:

 CG  cement alapú fugázó anyag
 RG  műgyanta fugázó anyag

A cement alapú fugázó anyagokat az alap és járulékos tulaj-
donságaik alapján értékelik. Az alaptulajdonságokat a CG1 
jelzés, a járulékosakat pedig CG2 jelzés mutatja.

A műgyanta alapú fugázó anyagok a DIN EN 13888 
szerint RG jelzést kapnak, ami azt jelenti, hogy az anyag-
összetételük alapján magasabb követelményeknek is eleget 
tesznek.

CG1

Kopásállóság ≤ 2000 mm3

Hajlítószilárdság száraz tárolás után ≥ 3,5 N/mm3

Hajlítószilárdság nagy hőingadozásnak kitéve ≥ 3,5 N/mm3

Nyomószilárdság száraz tárolás után ≥ 15 N/mm3

Nyomószilárdság nagy hőingadozásnak kitett tárolás után ≥ 15 N/mm3

Zsugorodás ≤ 2 mm/m

Vízfelvétel 30 perc után ≤ 5g

Vízfelvétel 240 perc után ≤ 10g

CG2 (CG1 kiegészítése)

Kiemelkedő kopásállóság ≤ 1000 mm3

Csökkentett vízfelvétel 30 perc után ≤ 2g

Csökkentett vízfelvétel 240 perc után ≤ 5g
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Javasolt termékek

Ipari létesítmények

Mechanikai és vegyi terhelésnek kitett fuga ipari létesítményekben
(élelmiszerfeldolgozó ipar).

SoproDur® HF-30 
3–30 mm

Ce ment  ala pú, gyor san ki ke mé nye dő, nagy 
szilárdsá gú, trassz tar tal mú fu gá zóha barcs, az 
EN 13888 CG2 sze rint erő sen igénybevett te rü-
le tek re. El lenáll a me cha ni kai ter he lés nek, erős 
lúgoknak, közepes erősségű savaknak, dör zsö lés-
nek a Mikrodur® tech no ló gia se gít sé gé vel. 
Al kal mas ke rá mia, má zas ke rá mia, be ton, ter mé-
sze tes kőla pok ki fu gá zá sára. Mű gyan ta tar tal mú 
anyag he lyett hasz nál ha tó nagy igény be vé tel nek 
ki tett mű he lyek ben, mo so dák ban, nagy üze mi 
kony hák ban, ipa ri csar no kok ban és uszodák-
ban.

Uszoda

SoproDur® HF-8 
2–8 mm

Ce ment ala pú, gyor san ki ke mé nye dő, nagy 
szilárd sá gú, trassz tar talmú fu gá zóha barcs, az 
EN 13888 CG E2 sze rint erő sen igénybevett 
te rü le tek re. El lenáll a me cha ni kai ter he lés nek, 
erős lúgoknak, közepes erősségű savaknak, dör-
zsö lés nek a Mikrodur® tech no ló gia se gít sé gével. 
Al kal mas ke rá mia, má zas ke rá mia, be ton, ter mé-
sze tes kőla pok ki fu gá zá sára. A fi nom és sima 
fu ga fe lü let al kal mas sá te szi az anya got üveg, por-
ce lán, és mo zaik fu gá zá sára. Mű gyan ta he lyett 
hasz nál ha tó uszo dák ban.

Szilárd, a vízáramlásnak ellenálló fuga víz alatt (uszodaépítés).

≤ 250 mm3

≥ 30 N/mm2

Követelmény

≥ 45 N/mm2

≤ 1,5 mm/m

RG-tulajdonságok

Kopásállóság EN 12808-2

Nyomószilárdság száraz tárolás után

Hajlítószilárdság száraz tárolás után

Zsugorodás

Vízfelvétel 240 perc után

EN 12808-3

Vizsgálati elj.

EN 12808-3

EN 12808-4

EN 12808-5≤ 0,1 g

A Sopro epoxi fugázó anyagai alkalmasak csempe- és 
üvegmozaik lerakására is, mivel a DIN EN 12004 (ragasz-
tóanyagokra vonatkozó szabvány, lásd. 1. fejezet) szerint 
is bevizsgálták, és minősítették.
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Javasolt termékek

Ipari létesítmények

Mechanikai és vegyi terhelésnek kitett fuga ipari létesítményekben
(élelmiszerfeldolgozó ipar).

SoproDur® HF-30 
3–30 mm

Ce ment  ala pú, gyor san ki ke mé nye dő, nagy 
szilárdsá gú, trassz tar tal mú fu gá zóha barcs, az 
EN 13888 CG2 sze rint erő sen igénybevett te rü-
le tek re. El lenáll a me cha ni kai ter he lés nek, erős 
lúgoknak, közepes erősségű savaknak, dör zsö lés-
nek a Mikrodur® tech no ló gia se gít sé gé vel. 
Al kal mas ke rá mia, má zas ke rá mia, be ton, ter mé-
sze tes kőla pok ki fu gá zá sára. Mű gyan ta tar tal mú 
anyag he lyett hasz nál ha tó nagy igény be vé tel nek 
ki tett mű he lyek ben, mo so dák ban, nagy üze mi 
kony hák ban, ipa ri csar no kok ban és uszodák-
ban.

Uszoda

SoproDur® HF-8 
2–8 mm

Ce ment ala pú, gyor san ki ke mé nye dő, nagy 
szilárd sá gú, trassz tar talmú fu gá zóha barcs, az 
EN 13888 CG E2 sze rint erő sen igénybevett 
te rü le tek re. El lenáll a me cha ni kai ter he lés nek, 
erős lúgoknak, közepes erősségű savaknak, dör-
zsö lés nek a Mikrodur® tech no ló gia se gít sé gével. 
Al kal mas ke rá mia, má zas ke rá mia, be ton, ter mé-
sze tes kőla pok ki fu gá zá sára. A fi nom és sima 
fu ga fe lü let al kal mas sá te szi az anya got üveg, por-
ce lán, és mo zaik fu gá zá sára. Mű gyan ta he lyett 
hasz nál ha tó uszo dák ban.

Szilárd, a vízáramlásnak ellenálló fuga víz alatt (uszodaépítés).
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Ajánlott termékek

Szigorúan ellenőrzött és jóváhagyott, hidraulikusan kötő fugázóhabarcs 
ivóvíz tárolókhoz.

Sopro Fugenbreit TW (FTW 533)
Fugaszélesség: 5–20 mm
Cement alapú fugázóhabarcs kerámia csempék 
és lapok kifugázására élelmiszeripari létesítmé-
nyekben és uszodákban.

Ivóvíztárolók

Szennyvíztároló

Fekáliának és szulfátnak ellenálló fuga csatornákban és állattelepeken.

Bevizsgált burkoló rendszer 
ivóvíz tárolókba:

Tanácsadás:

06 23/458-040

SoproDur® HF-30 
3–30 mm

Ce ment  ala pú, gyor san ki ke mé nye dő, nagy 
szilárdsá gú, trassz tar tal mú fu gá zóha barcs, az 
EN 13888 CG2 sze rint erő sen igénybevett te rü-
le tek re. El lenáll a me cha ni kai ter he lés nek, erős 
lúgoknak, közepes erősségű savaknak, dör zsö lés-
nek a Mikrodur® tech no ló gia se gít sé gé vel. 
Al kal mas ke rá mia, má zas ke rá mia, be ton, ter mé-
sze tes kőla pok ki fu gá zá sára. Mű gyan ta tar tal mú 
anyag he lyett hasz nál ha tó nagy igény be vé tel nek 
ki tett mű he lyek ben, mo so dák ban, nagy üze mi 
kony hák ban, ipa ri csar no kok ban és uszodák-
ban.
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Ajánlott termékek

Freccsenő víznek kitett felület

Freccsenő víznek kitett felület (pl.: lakások fürdőszobája), víz- és szennytaszító 
fugázással.

Sopro Saphir® 5 PerlFuge 
1–5 mm
Cement kötésű, flexibilis, víz- és szennytaszító 
fugázóhabarcs gyöngyeffektussal, jó nedvszívó-
képességű kerámia és agyagkerámia csempék 
fugázásához. Jó bedolgozási tulajdonságok-
kal rendelkezik, könnyen lemosható. Alkalmas 
gyenge nedvszívó képességű csempe fugázására 
is. A finom és sima fugafelület, valamint a tartós 
szín hosszú ideig szép fugázatot eredményez. Jól 
alkalmazható nedves, vizes környezetben.

Hőnek kitett felület

Sopro FlexFuge (FL)  
2–30 mm
Cement alapú, flexibilis, trassztartalmú fugázó-
habarcs – CG2 minősítésű a DIN EN 13888 
szerint – kerámia, kőporcelán gres lapok, beton, 
természetes kövek és üvegtégla fugázásához. 
Különösen alkalmas gyenge nedvszívóképességű 
csempékhez és járólapokhoz teraszokon, balko-
nokon valamint padlófűtéshez a külön erre a 
célra kialakított fugázási tulajdonságai miatt. 
Könnyen lemosható. 

Rugalmas, hidraulikusan kötő fugázóhabarcs hőhatásnak nagymértékben 
kitett területen, pl.: erkélyen vagy padlófűtés esetén.

Sopro Brillant® PerlFuge
Cement alapú, gyorsan kikeményedő, flexi-
bilis, víz- és szennytaszító, EN 13888: CG2 
minőségű fugázó anyag gyöngyeffektussal, 
mindenfajta kerámia burkolat, betonkő és 
természetes kövek valamint üvegmozaik fekteté-
séhez kiemelkedő bedolgozási tulajdonságokkal.
A finom és sima fugafelület, az antibakteriális 
tulajdonsága és tartós színei biztosítják a hosszan- 
tartó, szép fugaképet.
Különösen alkalmas nedves és vizes helyisé-
gek, nagyobb szennyeződésnek kitett laká-
sok, uszodák, élelmiszeripari üzemek valamint 
padlófűtés burkolatának kifugázására.
Helyettesíti a Sopro Saphir® 15 és Sopro Saphir® F 
fugázó anyagokat.
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Kőporcelán gres lapok fugázása

Ajánlott termékek

Természetes kövek fugázása 

Természetes kövek elszíneződés és mészkivirágzásmentes fugázása.

Sopro Saphir® M Marmor PerlFuge 
1–5 mm
Cementalapú, gyorsan kikeményedő, flexi-
bilis,  trassztartalmú, víz- és szennytaszító 
fugázó habarcs gyöngyeffektussal, természetes 
kövek – mint pl.: gránit, márvány és kerámia 
lapok– elszíneződésmentes fugázásához. 
Ajánljuk világos, sérülékeny, kristályos szerkezetű 
márványhoz, padlófűtéshez. 
Optimális égetett kerámia lapok keskeny fugával 
történő lerakására.

Glasplatten

Gyorsan kikeményedő fugázóhabarcs gyenge nedvszívó képességű 
kerámiákhoz és kőporcelán gres lapokhoz. 

Sopro Brillant® PerlFuge
Cement alapú, gyorsan kikeményedő, flexi-
bilis, víz- és szennytaszító, EN 13888: CG2 
minőségű fugázó anyag gyöngyeffektussal, 
mindenfajta kerámia burkolat, betonkő és 
természetes kövek valamint üvegmozaik fekteté-
séhez kiemelkedő bedolgozási tulajdonságokkal.
A finom és sima fugafelület, az antibakteriális 
tulajdonsága és tartós színei biztosítják a hosszan- 
tartó, szép fugaképet.
Különösen alkalmas nedves és vizes helyisé-
gek, nagyobb szennyeződésnek kitett laká-
sok, uszodák, élelmiszeripari üzemek valamint 
padlófűtés burkolatának kifugázására.
Helyettesíti a Sopro Saphir® 15 és Sopro Saphir® F 
fugázó anyagokat.



Fugázóhabarcs víz- és savterhelésre, ipari
    alkalmazásra, kerámia- és térburkolatra

21

2

Ajánlott termékek

Műgyanta alapú fuga savterhelésnek 
kitett területre

Műgyanta alapú fuga savval és vegyszerekkel szennyezett üzemcsarnok-
ban (akkumulátortöltő üzem).

Sopro FugenEpoxi (FEP)
Kétkomponensű epoxigyanta habarcs 
olyan kerámia csempék és járólapok fugá-
zásához, amelyek agresszív víz, vegyi 
anyagok, savak, természetes zsírok és 
nagy nyomás hatásának vannak kitéve.  
Balkonokra és teraszok ra, ipari létesítményekbe, 
laboratóriumokba, üzemi konyhákba és úszóme-
dencékbe (thermál fürdőkbe) ajánlott.

Sopro FugenEpoxi schlank (FEP)
Háromkomponensű, rendkivüli igénybevé-
telnek is ellenálló epoxi fugázóhabarcs. 
Agresszív víznek, vegyszereknek, savaknak, ter-
mészetes zsíroknak, magas nyomással történő 
tisztításnak kitett kerámia csempék és lapok 
fugázására ajánljuk. Alkalmas balkonok, tera-
szok ipari csarnokok, laboratóriumok, nagyüze-
mi konyhák, úszómedencék (thermál fürdők) 
fugázására. Gépi fugázásra is kiválóan alkalmas.
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Vízáteresztő fuga 

Vízáteresztő fugázó anyag elszivárogtarásra alkalmas flaszter felületek 
kialakításához kültéren.

Sopro EpoxiPflasterFuge 2-K (EPF)
Kétkomponensű, vízáteresztő, oldószermen-
tes, vízemulgáló epoxigyanta fugázó anyag 
térkövek, természetes kövek, klinker lapok 
fugázásához bel- és kültéren, kertekben, 
járdákon, előterekben, belső kertekben, de nor-
mál igénybevételű területeken is, mint pl.: gyalo-
gos övezetek.

Utak nagyszilárdságú fugázása

Nagyszilárdságú, cement alapú, só- és fagyálló fugázó anyag nagyfor-
galmú utak burkolatának kialakítására.

Sopro PflasterFugMörtel (PFM 574-576)
Cement alapú, gyorsan szilárduló fugázó- 
habarcs természetes kövek és betonburkolat 
speciális fugá zásá hoz nagy igénybevételnek 
kitett területeken. A trassztartalom megaka-
dályozza a mészkivirágzást. Különösen alkalmas 
utcák, sétálóut cák, kertek ill. gőznek és nagy 
hőingadozának kitett területek fugázására. 

Ajánlott termékek

Lásd 13. fejezet 
"Nagy terhelésű, vízáteresztő 

flaszterfelületek fugázása"

Lásd 13. fejezet 
"Nagy terhelésű, vízáteresztő 

flaszterfelületek fugázása"




